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nr. 165 271 van 5 april 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2016 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

21 maart 2016.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 31 maart 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECLOEDT en van attaché L.

DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en oorspronkelijk afkomstig te zijn van het dorp

Sayedan Foladi, district Surkh Rod, provincie Nangarhar. U bent een Pashtou van etnische origine.

U vroeg op 24 december 2015 een eerste keer asiel aan in België. U verklaarde aanvankelijk geboren te

zijn in Jalalabad en sinds uw vijf jaar in Sayedan Foladi te wonen. Later verklaarde u geboren te zijn in

Sayedan Foladi en vanaf uw vijf jaar gewoond te hebben in het Kacha Garhi kamp in Pakistan. Na de

ontbinding van het kamp zou u teruggekeerd zijn naar Afghanistan, waar u aanvankelijk in Jalalabad

woonde. U huwde in 2007/2008. Na de geboorte van uw tweeling, twee jaar geleden, zou u

teruggekeerd zijn naar uw geboortedorp Sayedan Foladi. Als gevolg van uw werk voor de lokale politie

daar van begin 2014 tot de vijfde maand van 2015 zou de taliban uw echtgenote en ouders thuis om het

leven gebracht hebben. Uw broer werd ontvoerd. Na de moord en ontvoering zou u teruggekeerd zijn
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naar Jalalabad om er te wonen en werken, waar u na twee maanden uw vertrek uit het land begon te

organiseren. Eind 2015 zou u uw land hebben verlaten en na heel wat omzwervingen zou u in België

terecht zijn gekomen. Ter staving van uw eerste asielaanvraag legde u uw taskara, de taskara van

uw vader, uw rijbewijs, uw huwelijksakte, een document inzake uw werk bij de lokale politie en vier

dreigbrieven van de taliban neer.

Op 4 februari 2016 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Gezien de vele tegenstrijdigheden en vaagheden in uw

verklaringen kon u het CGVS immers niet overtuigen van uw verblijf in het dorp Sayedan Foladi in Surkh

Rod, Nangarhar, en bijgevolg ook niet van de problemen die zich daar gesteld zouden hebben. Deze

beslissing werd op 29 februari 2016 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bevestigd. U

stelde geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

U zou België niet verlaten, en diende op 9 maart 2016 een tweede asielaanvraag in vanuit het gesloten

centrum in Brugge. In het kader van uw huidige asielaanvraag blijft u bij uw verklaringen zoals u ze in

uw eerste aanvraag uiteenzette. U verklaart echter bijkomende documenten neer te zullen leggen, meer

bepaald een document ter staving van uw werk bij de burgerlijke politie van 2014 tot 2015, alsook foto’s

en een video van uw werk. Deze documenten werden u per email overgemaakt. Het origineel zou echter

in Jalalabad liggen. Het betreffende document werd op 16 maart 2016 door uw sociaal assistent per

mail overgemaakt aan het CGVS. Hij bracht ook uw advocaat op de hoogte dat als hij over foto’s

beschikte, hij deze aan het CGVS diende over te maken.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In het kader van uw tweede en huidige asielaanvraag dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen

volledig in het verlengde liggen van uw problemen die reeds in het kader van uw eerste aanvraag door

het CGVS ongeloofwaardig werden bevonden. Het betreft hier meer concreet uw beweerd verblijf in het

dorp Sayedan Foladi (Surkh Rod, Nangarhar) en bijgevolg ook uw beweerde problemen als gevolg van

uw werk bij de lokale politie daar. Behalve uw ongeloofwaardige herkomst, legde u ook over

verschillende andere elementen in uw relaas tegenstrijdige verklaringen af: meer bepaald in verband

met uw leeftijd en uw verschillende werkzaamheden in Afghanistan. De documenten die u neerlegde

konden uw verklaringen geen kracht bij zetten. Integendeel, de inhoud van het politieattest dat u

neerlegde om uw werk bij de lokale politie te staven strookte niet met uw verklaringen. Zo vermeldde het

attest dat u van 19 mei 2015 tot 11 juni 2015 bij de politie werkte, terwijl u zelf beweerde er vanaf begin

2014 tot de vijfde maand van 2015 te hebben gewerkt. De beslissing en behoordeling van het CGVS

werden door de RvV bevestigd. U diende hiertegen geen cassatieberoep in.

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste asielaanvraag en

staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er

een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans

minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

U houdt in het kader van uw huidige asielaanvraag vast aan uw door het CGVS bedrieglijk bevonden

verklaringen en beperkt zich louter tot het herhalen van uw initieel aangehaalde vrees en het

benadrukken van het actuele karakter ervan. U vreest nog steeds dat de taliban u zal doden. Daarnaast

haalt u nu plots ook de bijkomende vrees aan voor arrestatie door de Afghaanse autoriteiten, omdat u

geen ontslag genomen zou hebben bij de politie (Vertaling van schriftelijke verklaring meervoudige

aanvraag d.d. 09/03/2016, 4.2 en 5.1). Uw verklaringen gaan echter nog steeds volledig voorbij aan de

door het CGVS vastgestelde en door de RvV bevestigde ongeloofwaardigheid van uw beweerd verblijf

in Surkh Rod (Nangarhar), en bijgevolg aan uw werkzaamheden bij de lokale politie ginds. Het gegeven

dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om de vastgestelde ongeloofwaardigheid op te heffen.

De nieuwe documenten die u neerlegt en/of verklaart neer te willen leggen, kunnen aan deze

bevindingen evenmin iets wijzigen. Er werd hierboven al gewezen op de twijfel omtrent het politieattest

dat u in het kader van uw eerste procedure neerlegde. Nu blijkt dat u over nog meer documenten zou

beschikken, maar dat u die niet eerder neerlegde (ook niet bij uw beroep bij de RvV) omdat u er van uit
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ging dat het eerste – nochtans incorrecte – document wel volstond (Vertaling van schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 1.3). Deze bemerking geldt op de eerste plaats voor de foto’s

die u op uw smartphone staan heeft, maar die ook heden niet toegevoegd werden aan uw administratief

dossier. Bijgevolg kan het CGVS zich hierover niet uitspreken, al blijft de bedenking waarom u deze

foto’s niet eerder (in het kader van uw eerste asielprocedure) toonde.

U legt via uw sociaal assistent daarentegen wel een bijkomend geschreven attest (kopie) neer, waarvan

u beweert dat het een ‘document van de burgerlijke politie’ betreft (Vertaling van schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 5.2 en 6). Echter, na vertaling blijkt het geen officieel document

van de politie te zijn, maar wel een attest opgesteld door de ouderlingen uit de regio Surkh Rod. In dit

attest raden ze u ten stelligste af om naar Afghanistan terug te keren, aangezien de taliban u nog steeds

zou zoeken. Verder geven ze u in dit attest de raad om dan naar een ander land dan Afghanistan te

gaan, en verontschuldigen ze zich voor eventuele fouten die in uw documenten zouden kunnen staan.

Deze twee elementen, en dan vooral het laatste, duiden op het sterk gesolliciteerde karakter van dit

document. Het verwijst immers duidelijk naar het politieattest dat u in uw eerste asielaanvraag

neerlegde, en waarvan u ook in uw tweede aanvraag herhaalt dat er een fout in geslopen is (Vertaling

van schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 2.2 en 2.3). Wat er ook van zij,

een dergelijk document kan om het even waar, door om het even wie opgesteld zijn. Volledigheidshalve

kan er nog aan toegevoegd worden dat er zelfs geen datum van opstelling op het document vermeld

staat. De enige twee data in het document betreffen de begin- en einddatum van uw werk bij de politie

(01/01/2014 – 01/05/2015), die – toch wel opmerkelijk – niet in de Afghaanse maar in de Westerse

kalender vermeld staan. Bovendien is de foto op deze kopie opvallend wazig, hetgeen sterk de indruk

wekt dat er knip- en plakwerk aan dit document te pas is gekomen. Tot slot blijkt uit de objectieve

informatie waarover het CGVS beschikt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-

reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden.

Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen zijn om evidente

redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg is de bewijskracht van dit

nieuwe attest bijzonder relatief, en volstaat het op zich niet om de geloofwaardigheid van uw beweerd

verblijf in Surkh Rod (Nangarhar) en uw beweerde problemen aldaar te herstellen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft dat deze verblijfsprocedures allen werden afgewezen en er geen

schending van artikel 3 EVRM werd aangetoond: er is geen probleem van non-refoulement, de

betrokkene heeft in geen enkele procedure een probleem van 3 EVRM aangehaald.

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.
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C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing geen schorsend beroep kan worden

ingediend aangezien u zich in een situatie bevindt zoals vermeld in artikel 39/70, 2e lid van de

Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker stelt inzake zijn tweede asielaanvraag:

“Verzoeker vroeg op 04.02.2016 opnieuw asiel aan omdat hij aanvullend foto’s die op de geheugenkaart

van zijn GSM staan wenste voor te leggen, die zijn feitenrelaas bewijzen.

Aan verzoeker werd gevraagd om deze over te maken aan verweerster.

Verzoeker kreeg echter daarop als antwoord van het centrum voor illegalen dat het niet mogelijk is deze

foto’s te bekijken of door te sturen aan verweerster omdat zij niet over de techische middelen beschikt

om de foto’s op deze geheugenkaart te bekijken of door te sturen.

Daarop besliste verweerder om de asielaanvraag niet in overweging te nemen.”

Verder voert verzoeker aan dat de artikelen 57/6/2, 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna de

vreemdelingenwet) iuncto de materiële motiveringsplicht werden geschonden:

“Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt dat op basis van de

elementen uit het dossier van verzoeker, dat zij zijn nieuwe asielaanvraag niet in overwegign neemt

omdat er geen nieuwe elementen werden toegevoegd.

Verzoeker wees er echter uitdrukkelijk op dat hij foto’s en video’s heeft op de geheugenkaart van zijn

GSM, die hij wenst voor te leggen. Verzoeker stelde hiertoe deze geheugenkaart ter beschikking van

verweerder en het centrum van illegalen.

Verzoeker kreeg echter voortdurend als antwoord dat zij niet over de technische middelen beschikken

om deze geheugenkaart te kunnen uitlezen of om de foto’s die daarop staan toe te voegen aan het

dossier van verweerster.

Van verzoeker kan ook niet verwacht worden dat hij over de technische middelen beschikt om deze

geheugenkaart uit te lezen, de foto’s uit te printen en over te maken aan verweerster, aangezien hij in

een gesloten centrum verblijft en hij aldaar deze technische middelen niet heeft en ook niet kan

verwerven.

Een geheugenkaart is een alledaags iets geworden die ondertussen door iedereen wordt gebruikt. Aan

verzoeker kan dan ook niet verweten worden dat hij een geheugenkaart naar voor brengt als drager van

zijn bewijsstukken.

Nergens wordt er trouwens in de wet voorgeschreven dat de bewijzen steeds op papier zouden moeten

naar voor gebracht worden, en subsidiair zou verzoeker dan minstens de mogelijkheid moeten hebben

in het gesloten centrum om de gegevens van zijn geheugenkaart af te printen, wat thans niet mogelijk is

in het gesloten centrum.

Verzoeker krijgt aldus niet de mogelijkheid om zijn bewijzen voor te leggen en verweerster concludeert

daaruit ten onrechte dat verzoeker geen nieuwe stukken zou voorleggen, wat niet correct is. Verzoeker

heeft uitdrukkelijk verwezen naar zijn nieuwe bewijzen die aanwezig zijn op zijn geheugenkaart.

Verzoeker was bereid om zijn geheugenkaart over te maken aan verweerster, doch deze heeft dit

simpelweg geweigerd.

De beslissing van verweerster dat verzoeker geen nieuwe elementen voorlegt, is aldus niet correct.

Verweerster dient kennis te nemen van de gegevens op de geheugenkaart van verzoeker alvorens zij

kan oordelen.

Zowel verweerster als het centrum van illegalen (= gesloten centrum) beschikken over

informaticamateriaal, zodat het aan verzoeker mogelijk moet worden gemaakt dat hij de gegevens op

zijn geheugenkaart kan voorleggen.”

Verzoeker vervolgt inzake de subsidiaire bescherming:

“De situatie van Afghanen is dermate slecht dat naar Afghanistan lange tijd geen rechtstreekse

gedwongen terugkeer plaatsvond.
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Dat het ook op heden nog steeds niet veilig is in Afghanistan.

Verzoeker loopt aldus wel degelijk een reëel en ernstig risico op geweld en op schendingen van art. 3

EVRM.

Verweerder kan/mag zich niet wegsteken achter stompzinnig beweringen van algemeenheden. Ook op

het vlak van de subsidiaire bescherming dient verweerder elk dossier immers STRIKT INDIVIDUEEL te

beoordelen op de eigen merites.

De vraag van verzoeker om minstens te genieten van de subsidiaire bescherming komt dan ook

manifest gegrond voor.”

2.2.1. De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet.

Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, §

2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.2.2. Verzoeker voert in het verzoekschrift aan dat hij op 4 februari 2016 een nieuwe asielaanvraag

deed omdat hij aanvullend foto’s wil neerleggen die op de geheugenkaart van zijn GSM staan. In de

schriftelijke verklaring ‘meervoudige asielaanvraag’ (administratief dossier, stuk 5) maakt verzoeker

echter geen melding van documenten en foto’s die zich op zijn GSM zouden bevinden ter ondersteuning

van zijn asielaanvraag. Ook tijdens de procedure inzake zijn eerste asielaanvraag maakte verzoeker, bij

het CGVS of tijdens het beroep bij de Raad, geen melding van stukken die zich op de geheugenkaart

van zijn GSM zouden bevinden.

Verzoeker stelt: “Verzoeker wees er echter uitdrukkelijk op dat hij foto’s en video’s heeft op de

geheugenkaart van zijn GSM, die hij wenst voor te leggen. Verzoeker stelde hiertoe deze

geheugenkaart ter beschikking van verweerder en het centrum van illegalen.

Verzoeker kreeg echter voortdurend als antwoord dat zij niet over de technische middelen beschikken

om deze geheugenkaart te kunnen uitlezen of om de foto’s die daarop staan toe te voegen aan het

dossier van verweerster.

Van verzoeker kan ook niet verwacht worden dat hij over de technische middelen beschikt om deze

geheugenkaart uit te lezen, de foto’s uit te printen en over te maken aan verweerster, aangezien hij in
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een gesloten centrum verblijft en hij aldaar deze technische middelen niet heeft en ook niet kan

verwerven.”

In het administratief dossier (map tweede asielaanvraag, documenten) bevindt zich een mail en fax van

de sociaal assistent van het centrum waar verzoeker zich bevindt. Hierin wordt onder meer gesteld in

een fax naar de verzoekers raadsman: “In de vragenlijst voor het CGVS aangaande zijn 2e

asielaanvraag vermeldde uw cliënt als nieuw bewijs ook een aantal foto’s. Vermoedelijk staan een

aantal van die foto’s op het geheugenkaartje dat u van uw cliënt kreeg. Is het mogelijk om met hem door

te nemen wat naar het CGVS zou moeten gestuurd worden als bewijsstuk?” Uit voormeld schrijven blijkt

dat verzoekers raadsman in het bezit is van de geheugenkaart en dat hem wordt gevraagd met

verzoeker te overleggen. Het is aan verzoeker en diens advocaat om de nodige praktische schikkingen

te treffen zodat zij de stukken kunnen voorleggen die zij willen voorleggen. Dat dit overigens mogelijk is

blijkt uit de foto’s die bij het verzoekschrift werden gevoegd.

Aangezien verzoeker tijdens de gehele procedure van zijn eerste asielaanvraag geen melding maakte

van documenten op de geheugenkaart van zijn GSM, hij dit ook niet vermeldde in de verklaring

‘meervoudige asielaanvraag’ en hij in het verzoekschrift ook niet nader duidt wat de inhoud is van de

foto’s en video die zich zouden bevinden op de geheugenkaart van de GSM kan verzoeker zich in

onderhavige procedure niet verschuilen achter praktische moeilijkheden inzake het uitlezen van de

geheugenkaart. Daarenboven blijkt dat verzoekers raadsman in bezit was van de geheugenkaart en dat

hij in deze hoedanigheid in de mogelijkheid was om foto’s, die overigens niet nader worden omschreven

of geduid en derhalve niet dienstig zijn, bij te brengen.

Voor het overige voert verzoeker geen concreet verweer omtrent de motivering die stelt:

“U houdt in het kader van uw huidige asielaanvraag vast aan uw door het CGVS bedrieglijk bevonden

verklaringen en beperkt zich louter tot het herhalen van uw initieel aangehaalde vrees en het

benadrukken van het actuele karakter ervan. U vreest nog steeds dat de taliban u zal doden. Daarnaast

haalt u nu plots ook de bijkomende vrees aan voor arrestatie door de Afghaanse autoriteiten, omdat u

geen ontslag genomen zou hebben bij de politie (Vertaling van schriftelijke verklaring meervoudige

aanvraag d.d. 09/03/2016, 4.2 en 5.1). Uw verklaringen gaan echter nog steeds volledig voorbij aan de

door het CGVS vastgestelde en door de RvV bevestigde ongeloofwaardigheid van uw beweerd verblijf

in Surkh Rod (Nangarhar), en bijgevolg aan uw werkzaamheden bij de lokale politie ginds. Het gegeven

dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om de vastgestelde ongeloofwaardigheid op te heffen.

De nieuwe documenten die u neerlegt en/of verklaart neer te willen leggen, kunnen aan deze

bevindingen evenmin iets wijzigen. Er werd hierboven al gewezen op de twijfel omtrent het politieattest

dat u in het kader van uw eerste procedure neerlegde. Nu blijkt dat u over nog meer documenten zou

beschikken, maar dat u die niet eerder neerlegde (ook niet bij uw beroep bij de RvV) omdat u er van uit

ging dat het eerste – nochtans incorrecte – document wel volstond (Vertaling van schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 1.3). Deze bemerking geldt op de eerste plaats voor de foto’s

die u op uw smartphone staan heeft, maar die ook heden niet toegevoegd werden aan uw administratief

dossier. Bijgevolg kan het CGVS zich hierover niet uitspreken, al blijft de bedenking waarom u deze

foto’s niet eerder (in het kader van uw eerste asielprocedure) toonde.

U legt via uw sociaal assistent daarentegen wel een bijkomend geschreven attest (kopie) neer, waarvan

u beweert dat het een ‘document van de burgerlijke politie’ betreft (Vertaling van schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 5.2 en 6). Echter, na vertaling blijkt het geen officieel document

van de politie te zijn, maar wel een attest opgesteld door de ouderlingen uit de regio Surkh Rod. In dit

attest raden ze u ten stelligste af om naar Afghanistan terug te keren, aangezien de taliban u nog steeds

zou zoeken. Verder geven ze u in dit attest de raad om dan naar een ander land dan Afghanistan te

gaan, en verontschuldigen ze zich voor eventuele fouten die in uw documenten zouden kunnen staan.

Deze twee elementen, en dan vooral het laatste, duiden op het sterk gesolliciteerde karakter van dit

document. Het verwijst immers duidelijk naar het politieattest dat u in uw eerste asielaanvraag

neerlegde, en waarvan u ook in uw tweede aanvraag herhaalt dat er een fout in geslopen is (Vertaling

van schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag d.d. 09/03/2016, 2.2 en 2.3). Wat er ook van zij,

een dergelijk document kan om het even waar, door om het even wie opgesteld zijn. Volledigheidshalve

kan er nog aan toegevoegd worden dat er zelfs geen datum van opstelling op het document vermeld

staat. De enige twee data in het document betreffen de begin- en einddatum van uw werk bij de politie

(01/01/2014 – 01/05/2015), die – toch wel opmerkelijk – niet in de Afghaanse maar in de Westerse

kalender vermeld staan. Bovendien is de foto op deze kopie opvallend wazig, hetgeen sterk de indruk

wekt dat er knip- en plakwerk aan dit document te pas is gekomen. Tot slot blijkt uit de objectieve
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informatie waarover het CGVS beschikt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-

reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden.

Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen zijn om evidente

redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg is de bewijskracht van dit

nieuwe attest bijzonder relatief, en volstaat het op zich niet om de geloofwaardigheid van uw beweerd

verblijf in Surkh Rod (Nangarhar) en uw beweerde problemen aldaar te herstellen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.”

Voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

aangezien ze niet wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Verzoeker loutere verwijzing naar artikel 3 EVRM en de slechte situatie in Afghanistan kan evenmin

aanzien worden als een nieuw element dat de kans aanzienlijk groter maakt dat verzoeker voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Verzoeker onderbouwt zijn

algemene stelling, mede gelet op het arrest van de Raad met nummer 163 227 van 29 februari 2016 dat

kracht van gewijsde heeft, niet concreet.

Verzoeker toont derhalve niet aan dat er bij zijn tweede asielaanvraag nieuwe elementen aan de orde

zijn of door hem zijn voorgelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Verweerder nam derhalve terecht de voorliggende asielaanvraag niet in overweging.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend zestien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


